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 «مدخـل » 

 ايي ًَؿتاس تشاي ماسگضاساى ٍػَاهل اخشايي دس ماسٍاًْاي حح ٍصياست تٌظين ؿذُ ٍداساي ٍيظگيْاي صيش اػت :        

 تبپبيبى سفش ٍهأهَسيت ، قسوتْبي هْن ٍظبيف ثصَست يل دسس دگبُ توبهي طَل سفش اص فشٍ -1

 0تٌظين ضذُ است «ِحوار » 

 اصمبسگضاساى حج ، ػوشُ ٍػتجبت ٍ 1363تجشثيبت ػولي ٍآهَصضي ًگبسًذُ مِ خَد اص سبل  ثب تَجِ ثِ -2

سَسيِ ثَدُ است ، توبهي جوالت ثِ صَست مبسثشدي ٍثب استفبدُ اص هصطلحبت هحلي ٍػبهيبًِ تٌظين 

 لزا دس ثشخي اص هَاسد0ضذُ ٍاص اسائِ جوالت غيش سايج ٍغيش هشتجط ثِ حج ٍصيبست خَدداسي ضذُ است

 0ًنبت قَاػذي سػبيت ًطذُ است

 0دسس ّب ثِ صَست گفتگَّبي دٍطشفِ تٌظين ضذُ ٍغبلجب ثِ صَست سئَال ٍجَاة است -3

 0هَضَػبت گفتگَ ثشاسبس ًيبص فشاگيش ٍثصَست مبسثشدي طشاحي آهَصضي ضذُ است -4

ب حل دس پبيبى ّش دسس جْت تؼويق يبدگيشي توبسيٌي اص آسبى ثِ هطنل دادُ ضذُ تب فشاگيش هحتشم ث -5

 0ضَد هسلط تشآًْب دس هنبلوِ 

دس ايي  0پيص ًيبص هنبلوِ صثبى ػشثي داًستي قَاػذ ٍاصَل آى است ، لزا يبد گيشي آى هَسد تأميذ است -6

هي  ديپلن هتَسطِ ًَضتبس فشض ثش آى است مِ فشاگيشاى هحتشم قَاػذ ٍدستَس صثبى ػشثي سا دس حذ

 0جوالت ٍثيبى هفبّين دچبس اضتجبُ ضَينًذاًستي قَاػذ هَجت هي ضَد دس تٌظين  صيشا 0داًٌذ

يني ديگش اص هَاسدي مِ دس هنبلوِ ًقص ثسيبس هْن ٍتؼييي مٌٌذُ داسد حفظ لغبت ّوشاُ ثب هؼبًي  -7

بت خَد هجبدست لزا يبد آٍس هي ضَد حتوب فشاگيشاى هحتشم ًسجت ثِ افضايص خشاًِ لغ 0فبسسي آى است

 0بلوِ ًتَاًٌذ ملوبت سا ثِ ساحتي تشجوِ ًوبيٌذٌّگبم هن آى هَجت هي ضَد دس ًوبيٌذ صيشا ضؼف

 اص آًجب مِ صثبى دٍم پس اص فشاگيشي ثِ سشػت اص حبفظِ رّي ثيشٍى هي سٍد ، توشيي ، هذاٍهت ٍ -8

حفظ ًوَدُ ٍدس  هحتشم دسس سا اىلزا پيطٌْبد هي گشدد فشاگيش 0هوبسست دس هنبلوِ ثسيبس هْن است

 0است  «آَفُة العم النسيان » صيشا مِ  0ًوبيٌذ هنبلوِ صَست اهنبى ثب دٍستبى ٍاطشافيبى خَد آى سا

غفلت  ضٌيذى اخجبس سسبًِ ّبي ػشة صثبى هجالت ػشثي ٍ دس صَست اهنبى هشتجب اص هطبلؼِ سٍصًبهِ ٍ -9

 «الدرُس حرٌف والتكراُر ألٌف » فتِ اًذ : گمِ  0ًَسصًذ

سيس اسبى سضَي ٍضوبلي تذًَضتِ حبضش دس ثيص اص پٌجبُ دٍسُ آهَصضي مبسگضاساى حج استبى خش -10

 0ٍثِ گَاّي فشاگيشاى دس طَل سفش مبسثشدّبي فشاٍاى داضتِ است ذُض

 ًنتِ پاياًي :

چٌبًچِ تَصيِ ّبي يبد ضذُ ثخَثي ثنبس ثستِ ضَد ، فشاگيشاى هحتشم ثشاي يبدگيشي هنبلوِ ػشثي ًيبس ثِ 

 0هٌجغ آهَصضي ديگشي ًخَاٌّذ داضت
            

 با سپاس                               

  خادم علي ساالريان كالته                                                                                                                              

  3131 -مشهدمقدس                                                                                                                                
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 «روش يادگيري  » 

 

صثبى اًذ ، اّويت هنبلوِ  مطَسّبي ػشثي داضتِ ثسيبسي اص فشاگيشاى هحتشم ثب سفشّبي هتؼذدي مِ ثِ

مِ ًوي داًٌذ ػشثي سا دسك ًوَدُ ٍاحسبس ًيبص مشدُ ٍ دس صذد يبدگيشي آى ثشآهذُ اًذ ، ًنتِ ايٌجبست 

 ٍآيب سٍش خبصي داسد ؟  اص مجب ثبيذ ضشٍع مشد ؟  ؟  چطَس ٍچگًَِ ثبيذ يبد گشفت

 

ثبيذ گفت ثلِ ، هنبلوِ صثبى ػشثي يل هْبست است مِ سٍش فشاگيشي خبظ خَد سا داسد مِ هختصشا هي 

 ّب اضبسُ ًوَد : تَاى ثِ ثشخي اص سٍش

 «آهَصؽ دس هحيط »  ٍهجبدست ثِ هنبلوِ  صثبى ةػشحضَس دساص هذت ٍيب اقبهت دس يل مطَس  الف(

 0مِ استؼذاد يبدگيشي فشاٍاى دس فشد ٍجَد داسد َاًيَدمي ٍيا ًَخػٌيي پاييي مفشاگيشي صثبى دس  ب(

ثش اسبس سشفصلْبي آهَصضي ّوشاُ ثب حضَس اسبتيذ هجشة ٍػشة  ػلوي ٍآمادهيلفشاگيشي ثِ صَست  ج(

 ثب ثشًبهِ سيضي صحيح مِ ػجبستٌذ اص :ٍ ،  ثِ صَست هذاٍم ٍهستوش، صثبى 

 فشاٍاى  حفظ لغبت ٍ )صشف ًٍحَ( فشاگيشي قَاػذ صثبى ػشثي -1

 تشجوِ هتَى سبدُ ٍسٍاى اصػشثي ثِ فبسسي -2

 تشجوِ هتَى تخصصي اص ػشثي ثِ فبسسي -3

 تشجوِ سبدُ ٍسپس هتَى تخصصي اص فبسسي ثِ ػشثي -4

 بلوِ ضٌيذاسي آصهبيطگبُ صثبى ٍتقَيت هن استفبدُ اص -5

داضتِ ٍ ٍقت پشداختي ثِ  سي ثبالذاٍهت دسمبس ، ثشاي مسبًي مِ ه د( فشاگيشي ثِ سٍش تنشاس ٍتوشيي ٍ

 0هٌبست استايي سٍش  يبدگيشي قَاػذ ) صشف ًٍحَ ( سا ًذاسًذ

 
 

 :از روي ايه ووشتار روش يادگيريشيوه و 

صيشا اگش 0بضذ هتي سا ثذٍى هنث ثخَاًذثِ ًحَي مِ فشاگيش قبدس ث ُ خَاًذدسس سا چٌذيي ثبس هتي  (1

 مٌذ؟مشدُ ٍهنبلوِ چگًَِ هي تَاًذ آى سا ثيبى  فشاگيش ًتَاًذ دسس سا سٍاى ثخَاًذ

 ) يؼٌي هؼبًي جوالت سا ثفْوذ ( 0دس ايي هشحلِ جوالت سا ملوِ ثِ ملوِ ثِ فبسسي تشجوِ مٌذ (2

 0هشحلِ جوالت دسس سا ثب هؼٌي حفظ مٌذ يدساي (3

 مٌٌذ ( وِ ضَد ) دٍ ًفش ثب ينذيگش گفتگَشفِ هنبلدسس ثِ صَست دٍ ط (4

 0خالصِ اي اص دسس سا ثِ ػشثي ثيبى مٌذ (5
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 الذرسُ األوّل 
 ارطَل أهمُّ األمورفي الَمْوِحواٌرَح

     
 

 : في قسم الجوازات   
 

               
 

ٓيرخباَح ال! َص َدَك اهلل يا َسماَحةساَع، م ليُكَع السالُم: المافلة مـدير

 ٓور! صباَح الّن ، ُشـكًرا يا أخي ُم السَّالمليُكَع الرجل العسكريّ :

 اَء اهلل ؟ش بين ) طّيبون ( إْنُكم ؟ طّيُتيَف ِصحَُّكم ؟ وَكيَف حاُلَك: المافلة مـدير

  ّيد()َجّيِة ُكويِّسِة العربغم ِبالُلتكلَّاَء اهلل َتَت ماشًبا بُكم ، أنرَح، َم كرًاُش :الرجل العسكريّ 

 ٍد ؟أنَت ِمن أيِّ بل                    

  غُةحبُّ اللُّيرانيِة ، و ُكْنُت ُاسالمّية اإلوريِة اإلُجمهَن ، أنا ِم َعماهلل ، َناَك ّيَح: المافلة مـدير

 ٓغَة ّيَة ، لهذا َتعّلمُت هذه الُلالعرب               

 ؟ ِمرَتأنَت ُمعَهل ميل ، ، َج طيِّْبالرجل العسكريّ : 

 ِٓمرين ؤالِء الُمعَتسؤوُل هة وَمديُرالقافلال ، أنا ُم: المافلة مـدير

 حلِة ؟ريَن في هذِه الرَِّمعَتُد الُمَدم َعماشاَء اهلل ، َك :الرجل العسكريّ 

 ٓة حلرِّذه الِمرًا في هعَتُم (َنوأربعو َة وثالثَةئََِموأربعين ) مّية وثالثَة: المافلة مـدير
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ار ؟طأيِّ َم ( ؟ وِمْن ئُتمج ايين )أيِّ مدينٍة ج ِمْنلعسكريّ : الرجل ا

 اد جيدهاشمي َنهَشارطَم ِةقّدسَد الُمشهدينِة َمن َم( ِمئناِجين )حُن جايَن: المافلة مـدير

 ٓودّيِة السع وّيِةالخطوِط الَج َىلي ، وعلَوالُد                

 ِة ؟حلفي الرَِّ ِت الَخَدماُتَف كاَنكي :الرجل العسكريّ 

 ساَفـرُت ا أناـة ، وإّنمتاَزـمة ُمَراِئـاُت في الطـمَدِت الَخماكاَن راَحْةـبالصَّ: المافلة مـدير
 

    لُّّيزة ، وُكوُمتَم ةاَزمتُم اهماُتَدَخ ْتِة ، كاَناراتّيماإل ةوّيطوِط الَجالُخ َمَع                

 ٓ ةحَلرَِّفي ال َنوَمبسوط  كانواَن يمرَتعالُم                

؟ ُتَكحَلُم ِرَقَر ماالرجل العسكريّ :

  ٓ ( ع مائَة وسّتونأرَب) ن ية وسّتّيع مأرَب تيحَلُم ِرَقَر: المافلة مـدير

 كِة ؟مَلالَم َىل إلوُخطاقاُت الُدُهم ِبنَدِع روَنمعَتالُم ِلَهالرجل العسكريّ : 

 لكِة مَمَن الُقنصلّيِة العاّمة ِلكة ، ِممَلالَم َىإل ولُخالُد قاُتطاذنا ِبَخَأ م ،َنَع: المافلة مـدير
 

 ٌة في توبكَم ُةالالزَم علوماُتلُّ الَمُكد ، وـَشهودّية في َمـالعربّيِة السع               

 ٓوازاِت السفرَج وجودٌة في طاقات وَمالِب               

 ر ، حَماأَل طَِّف الَخْلَخَو السِّرِةفوا ِبَيق، ِل مريَنُمعَتجاءًا بلِِّغ الَر !ديرمياالرجل العسكريّ :

 

 ٓ واإلجراءاُت الالزمة ُة األصابعَمْصَبَعملّية و ياآلل علومات بالحاسِبسجيِل الَمِلَت             

 ٓم ـُغُهُأبلِّ) اآلن ( ، َدحين  يني(َع ى) علربشاِضر ، َأح: المافلة مـدير
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 للحفظ س  :مفــردات الدر  
 فاسػـي     ػــشتي فاسػـي   ػــشتي 

  

 صثح ضوا تخيز ٍضادي    الّنوروالّسرور : باَحَص صثح تخيز باَح الخير :َص 

 ضة ضوا تخيز     ساَء الّنور :َم ضة تخيز ساَء الخير :َم 

 فزاٍاى : ةَرفََّوُمَت ضوا اسمذام مطَرّستيذ      أيِّ بلد ؟ : ْنِم أنَت 

 ثثت مزدى جيل :ْسَت حال ضوا چطَر است           ؟ : َكُلحا يَفَك 

 عوزُ گذار ر :ِمُمعَت راياًِ ُب اآللّي :حاِس 

 خَش آهذيذ أهاًل وسهاًل : فزٍدگاُ تيي الوللي الدَّولّي : طاُرَم 

 خَش آهذي                 أهاًل بَك : خستِ ًثاضيذ : ( ) اصطالحَك اهلل َدساَع 

 اطالعات  علومات :َم سًذُ تاضيذ : ( اصطالح) حّياَك اهلل  

 ّويي اآلى : ) ػبهيبًِ ( حينَد اتالغ مي ْغ :لَِّب 

 هتاسفاًِ ف :األَس َعَم تِ اهيذ ديذار اء :اللق َىإل 

  تَي صف، در ًَتت                                : ةَربالسِّ در اهاى خذا تاضيذ اهلل : في أماِن 

 مٌسَلگزيسز :العامة ة ُقنصلّي تسالهت : ةالَمَع السََّم  

 راحت ، آسَدُ بسوط :َم سفز :(: ات ج) ةحَلِر 

 جٌاب ة :ماَحَس خَب :( هصشي )  سُكويِّ 

 مارت ٍرٍد ُة الدُّخول :ِبطاَق چطن : ) ػبهيبًِ (رأبِش 

 مارت تزگطت ة :َرُة الُمغاَدِبطاَق آهذُ ايذ ين :جاي 

  خَب : ( طالح) اص ّيْبَط ًظاهي : رّيَعسَك

 عوزُ گذار : ُمعَتِمر اًگطت ًگاري : ُه األصابعَمَبْص    

  عول ، ماراجزايي : (إجراء )ج: ات تذٍى رٍدرتايستي : بالصَّراَحة

 ميف : ة )ج: َحقاِئب(َحقيَب ضزمت َّاپيوايي : وّيةطوط الَجُخ 

 دٍلتي : ُحكومّي  مارهٌذ : ّظفُمَو 
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  لجمل التبليه إلي الفبرسيّه :التمرين األوّل :  ترجم ا 

 ٓيِن ريَفيِن الَشَمَرِد الَحَل وسهاًل بُكم في َباًلأه -ٔ

 ّٓحةّصِغُل في وزارِة الشَتمّي ، وَأوكظٌَّف ُحَوأنا ُم -ٕ

 َفر ؟ َك جواُز السََّدَهل ِعن -ٖ

 ٓتي َبقي، ِعندي َجواُز السََّفر وموجوٌد في َح منَع -ٗ

 في الَمطاِر ؟ اُتمَدِت الَخكاَن كيَف -٘

 ٓة َرُمتَوفِّماُت َجيِّدة وَدماكانِت الَخ ْفَسَع اأَلَم -ٙ

 ؟ العاصَمة ِة َطهراَنَنديَهل أنَت ِجئَت ِمن َم -ٚ

 ٓ انهة إصَفديَنال ، أنا ِجئُت ِمن َم -ٛ

 ِة ؟بّيِة الّسعودّيَركِة الَعمَلالَم َىل إلودُّخُة الَك ِبطاَقَهل ِعنَد -ٜ

 ٓول سف ما ِعندي بطاقُة الدُّخال ، َمَع األ -ٓٔ

 

  التمرينُ الثّبني : ترجِمِ الجُمَلِ التبليه إلي العربيّه :   

  

 0آقا ػالم ػلينن ، خؼتِ ًثاؿي ، صثح ؿوا تخيش  -1

 ٍاص مذام ؿْش؟ تثخـيذ ، ؿوا اص مذام مـَس ّؼتي؟ -2

 0تشاي اًدام هٌاػل حح تِ هنِ هـشف ؿذُ ام ػشاق ّؼتن ٍ هي اص -3

 دس ػشاق تِ چِ ماسي هـغَل ّؼتيذ ؟ؿوا  -4

 0هي دتيش دتيشػتاى ّؼتن  -5

 ؿوا چٌذ هشتثِ تِ ايشاى ػفش مشدُ ايذ ؟ -6

 0هي اٍليي هشتثِ اػت مِ تِ هـْذ آهذُ ام  -7

 ؿوا چِ ٍقت ٍاسد فشٍدگاُ ؿذيذ ؟ -8

 0ؿذم هذيٌِ هٌَسُ ٍاسد فشٍدگاُ ػاػت ّـت صثح اهشٍص  هي -9

 هوني اػت تِ هي مول مٌي ؟ آياتثخـيذ ،  -10      
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 : اُکتُب اسمُ الصورة تحتهب:  لثالتمرينُ الثّب

 
 

                                                         
 

        
 

 

 :ي الفراغ سجّل المعلومبت ف:  رابعالتمرينُ ال
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 بنيـّالذَرسُ الثـ 

 اركـواٌر في قسِم الَجمِح

 
 

 د ) يا أخي ( !يِّليُكم ، يا َسسالٌم َع المـدير :

 بًا رَحة ، َمكاُتَرُة اهلل وَبحَمّسالم وَرُم الليُكَع : الجَمارن موظّف

 ُتَك ؟( َشنَط ْنْيِف )                   

 ٓ(  يل ) يّقَحذِه الشََّنطة هضَّل ، َفَت المـدير :

 !يخ يا ش احه، وإفَت)ُقّدام( گِـذّام جيب : الجَمارن موظّف

 !  اذحاضر ، يا أست المـدير :

 ٓ وْفة ، ُشفتوَحَم ةَطالشَّـن ذِهه ،فضَّل َت           

 ة ؟نَطالَش ذِهُة في هوجوَدذِه الِبضاعاُت الَم( هما) ْشإْي : الجَمارن موظّف

  ُبُتُك رام ، ِشب ِشب ،حالبُس اإلٌة ، َمسيَطحاجاٌت َب ذِههر! ُميا طويَل الُع المـدير :

 ، ق ُفسُتة ، يرانّيات إوّيوّيه َحَلة ، إْشة ، كاميَرط ، ماكينُة الِحالَقدعية ، ِمَشاأل          

    …َبح واِتم وِسَخ ، رانعَفَزرات ، سَُّمَك          

 ! ات يا سّيدوّيَلتفضَّل َح          

 !  يرًا يا أخكُش : الجَمارن موظّف

 ٓة نَطالَش داخَل اّليهَخ َع والحاجاِت َويِل الَبضاِئش           

 َٓدوّية ح َحقيَبَتَك الَيضاًل ، إفَتَف            
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 ٓيني ) أبِشر ( ، َتَفّضل ، شوف ) ُأنُظر (َع َىعل المـدير :

 ؟قيبة الَح في الموجودُة ياُءاألش ِهِذه ) ما ( ْش! إْيُمديريا   : الجَمارن موظّف

 ٓالُم القافلة عَأ ذِهُمكّبرُة الصَّوت ، وه هذِه المـدير :

 ٓة المملك َىا إلهخوُلُد منوٌعاألشياء َم ! هذِه يا أخي : الجَمارن موظّف

 0 رينمالُمعَت إلرشاِد سائَلالَو خَدم هذِه! ُتسَت ماحةياَس المـدير :

 .  )ُقّدام( گـذِّاميل وروح يالّله ، ش : الجَمارن موظّف

 ٓيكمَلالٌم َعزياًل ، َسكرًا َج! ُش يَااّلْي خّليك يا أخ المـدير :

 ٓة الَمالّس َعَم : الجَمارن موظّف
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 مفــردات الدرس :
 

 فاسػـي       ػــشتي فاسػـي ػــشتي 

 ) هخالف تياٍس( زتثَ :) ػبهيبًِ ( ّديَو تياٍر : ( ػبهيبًِ)  جيب 

  ارگذت : ) ػبهيبًِ ( ّليَخ  تزدار : () ػبهيبًِ  شيل 

 تذُ :آت () هات   تثيي :) ػبهيبًِ ( شوف 

 دستي ميف    :َيَدوّية ة يَبقَح ساك ، چوذاى :ة )ج: َشَنط(نَطَش 

 آيا ل ؟ :َه زهاتف ل :ضََّفَت 

 لَاسم            : ات( :ة )جحاَج ماال ، جٌس :(عضاِئج: َبة )ِبضاَع 

 لَاسم : ة )ج: وسائل(سيَلَو دهپايي         :(ػبهيبًِ  ) ِشب ِشب 

 سادُ : سيطَب پزدُ :(: أعالمم )جَلَع 

 هقذارموي :) ػبهيبًِ (  ويَّةإش تزاي راٌّوايي :إلرشاد     

 خذا تزا حفظ مٌذ       :(ػبهيبًِ  ) َااّلي خّليك تلٌذگَ ُمكبرُة الّصوت ، سّماعة :      

 چيست ؟ :) ػبهيبًِ ( (أيُّ شيٍء إيش ) اًگطتز :(خاَتم )ج: خواِتم 

 تنارگيزي دام :إستخ تسثيح ج: ِسَبح( :بحة )ِس 

 تنار گزفت َدَم :خإسَت تضيزيٌي جا (:ياتّو: حلج) َحالوة 

 ي ضَدتنار گزفتِ ه                          َتخَدم :ُتس آجيل ُمكسَّرات : 

 آرايص ،آرايطگزي                         ة :ِحالَق پستِ ُفسُتق : 

 آرايطگز اّلق :َح ضاًِ ط :ِمَش 

 آرايطگاُ : صالوُن الِحالقة دٍرتيي عناسي :(ة )ج : اتيَركام 

  هاضيي اصالح ة :ماكينُة الِحالق  هعادل خذا عوزت دّذ :) اصطالح (طويَل الُعمر يا 

  جلَ :ّدام(ُق) گذام  تاش دسٍ  :) اصطالح (هلل يا 

  لطفا َرجاًءا ، َفضاًل :  جٌابعالي  :َسماحة  

  سَغات هدّيُة الُمساِفر:  مادٍ  :َهدّية )ج: َهدايا( 

  سَغات هدّيُة الُمساِفر:  ي ، هقذاريمو  :: َقلياًل( فصيح إْشَوّية ) 

 ضارصر جهاُز الَتشحين :  هَتايل ، تلفي ّوزاُ  :هاِتف نّقال ، َجّوال  
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 :إلي الفبرسيه يه مرين األوّل : ترجم الجمل التبلالت
 0 گذّامة جاءًا جيِب الشَّنَطيا سيِّد! َر -1

 ٓة ، بُسرعة الشَّنَط يا شيخ! إفتِح -ٕ

 ٓدّية لُّها ِللَهَكسَّرات ُكران والُمعَفوّيات والَزالَحَل هذِه -ٖ

 ٓهذِه الَحَلوّيات  ّضل ، شيل ِمْنَفَت -ٗ

 وّية ُفسُتق ؟، أن ُتعطيني إْش مكُنل ُيَه -٘

 ٓ صدقاءلأَل هدّية هذا الُفسُتق ، فاألَس ال ، َمَع -ٙ

 ة ؟ثيَرَك خواِتٌم َكنَدماذا ِعِل -ٚ

 ٓيع َبواِتم للهذِه السَِّبح والَخ -ٛ

 ٓةِة السعودّيّيالمملكِة العرب َىا إلهوُلخمنوٌع ُدُمكبِّراُت الصَّوت َم -ٜ

 ٓرَفالسَّ ن في أثناِءالزائريُتسَتخَدم هذه األشياء إلرشاِد  -ٓٔ

 

 : التمرينُ الثّبني : ترجِمِ الجُمَل التبليه إلي العربيه 
 0لطفا ػاك خَد سا تاص مي -1

 آيا لثاع احشام داسي ؟ -2

 0ايي چوذاى سا تشداس لطفا  -3

 0داخل ػامت تگزاس تشداس ٍ ايي لَاصم سا  -4

 0هي هؼاٍى ماسٍاى ّؼتن  -5

 0لطفا تَي ًَتت تايؼت  -6

 0تيا خلَ ، گزسًاهِ ات سا تذُ -7

 0ايي چوذاى هال هي اػت -8

 ايي ٍػايل داخل ػاك چيؼت ؟ -9

 0م خيلي هتـنشم تشادس -10 
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 :   صورة تحتهبال : اکتب اسمُالتمرين الثبلث  
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 الذَرسُ الثـّـبلث    
 وِقففي الَمائق َع الّسواٌر َمِح

 

 
 

 َٓدَك اهلل ائق! ساَعليُكم يا سالُم َعَس:  المافله ديرُم

 ؟(ريدُت ماذا) بغيَت شبًا ، إيرَح، َم ضَّلَفه ، ُشكرًا، َتكاُتَرُة اهلل وَبحَمالم وَرليكُم الّسَع سائك :

 لَف َخ َةوَحالَل هذِه لِصَقَا ْنح لي َأات ، إسَمباص ندي أربَعة وِعديُرالقافلنا ُمأ : المافله مديرُ

 ٓ) الزُّجاج (  الگُضاص                

 ٓور صيُر الَفواكه والَفطني َعرجاءًا أعِط !ديريا م ...وٌح ضَّل ، أنَت َمسمَفَت سائك :

 ٓ (لياًلر َقِب)إْصِبروّية إْصإْشائق ! حاِضر ، يا س : المافله مديرُ

 !ديركرًا يا مُش سائك :

 ٓش يِل الَعْفحمَتِل ) الحافلة( ناديُق الباصح َصق !  رجاءًا ، ِافَتسائ يا : المافله مديرُ

 ٓة فتوَحَمُكلُّها ناديق الَص واُبأْبل ، ضََّفحاِضر ، َت سائك :

 ؟ )الحافلة( اّلجِة الباص( ماُء الصِّّحِة في َثوجوٌدد )َمَهل يوَج : المافله مديرُ

ـَْوه  سائك :  ٓوف ح ُش، ُر جةاّلوجوٌد في الَث، َم)َنَعم (أي

 ؟ )ُكَويِّس( ّيدكٍل َجَشِب ريَقُف الَطعِرل َتَه : المافله مديرُ

ـَْوه سائك :   ؟ ْبنُدق َتذَهأيِّ ُف ىإل ... كٍل جيِّدبَش ريَقالَطمُد هلل ، أعرُف ، الَح ( مَعَن)أي
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 ؟كاَن الُفنُدق َمِرْف ل َتعاَلم ، َهرُج العنُدق ُبُف ىإل : المافله مديرُ

    َىة ، علاإلشاَر بَلور ، و َقنصالَمري كوب ، بعَد ىرريق أمُّ الُقفي ط َقُعَيَوه ، ـأْي ئك :سا

 ٓاليسارجهِة         

  ! ويِّسق ُكنُدُف الُفِرعنَت َتاهلل ، َأ ، ماشاَء َك اهلُل فيَك، باَر نَتأحَس : المافله مديرُ

 ة ؟تراَحلإلسريق ُف في الَطِقل َتسائق ! َه يا : المافله مديرُ

 (ة)إستراَح ِةَطَحفي َم قفوَنَي وـوتاسك ، لاِفـةحَكِرِلَش ِةاِت التابعالباص ُلُك ، مَعَن سائك :

اي ، أو ة ، وُشرِب الّشة لإلستراَحّدِة ساَعبُم مّلوَس ةطََّحأو َم ، يلطَّة النَّخَح، أو َمو ساسك

  ٓ باتشروبات والُمرطَّالَم

 

 
 

 ة ؟كّرَمّكِة الُمَم ىإل نّورةالُم دينِةَمال َنُب ( ِمذَهُح ) َتروة َتَعاكم س : المافله مديرُ

ـ ، إذا ال َت ثيـرٌ اٌم َكحـ اِت َزدير ، ألنَّ فـي الميقـ  الُم ِجرناَمَحَسب َب ىَلَع سـائك :  أخَّر فـي  َت

 ٓتَّ ساعات مَس أو ِساء اهلل َخميقـات شجرة ، إن ش

كم  ؟ في الباص َنوُهم جالسعتمرين كلُِّل الُمَه ، وفُش ! ائقيا س ، يِّبَط : المافله مديرُ

 ُدُهم ؟َدَع

 ٓفي الباص  ًاخصًا جالسَش وأربعوَن مسَةَخ  ... () جالسوَن كلُُّهم جالسيننعم ،  سائك :

ـِِقَأ)كِِّرَس جاءًا ،طيِّب ، َر : المافله مديرُ  ٓرِّك ( َحرَّك )َحَت( الباب و غل
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 مفــردات الدرس :

 فاسػـي     ػــشتي                فاسػـي     ػــشتي   

 دادىاجاسُ          : ْحامَس رفتي : هابَذ 

 ُ تِ هياجاسُ تذ         لي : إسَمْح تزاي رفتي : ِللّذهاب 

 تار مزدى حميل :َت  چزت ُنعاس : 

 يتار مُ ل :ـِّمَح چزتي َنعسان : 

ـَْب : ًشى  چزت : ْسعِّالُتَن   گيخست َتع

 ِخست بان :َتْع ذىچسثاً     : قالصإ 

 نمزدي تزاخستِ : بناْكتَعَأ  تچسثاًن     َالِصُق : 

  يهي خَاّ غي :ْبَت  تاال     : قَفْو 

 َاّنهي خ غي :ْبأ پاييي ، سيز :  َتْحت 

 خَاّي هي چِ : ) ػبهيبًِ ( غي ؟ْبَت ْشإْي پطت  راء :، َو لْفَخ 

  ضيطِ      :بًِ () ػبهي گُـضاص ،زجاج   رٍتزٍ : اْممَا 

 پل َّايي : ) ػبهيبًِ (كوبري   مٌار :وار، ِج نْبَج 

 خَب : ( )هصشيس ويُِّك صثحاًِ          :طورار، َفإفط 

 خَب :  ) ػبهيبًِ ( يِّْبَط آتويَُ :صيُرالفواكهَع 

 تثٌذ :ق غِل، َأ  ) ػبهيبًِ (ركَِّس اتَتَس  ة :باص ، حافَل 

   اثاثيِ : ػبهيبًِ () ْفْش َع  راًٌذُ سائق : 

 تثيي                :  ) ػبهيبًِ ( وفُش  اتَتَس راًٌذُ : الباص سائُق 

  تلي : ( هصشي)ْيوه َأ چزاغ راٌّوايي ُة الُمرور :ة ، إشاَرإشاَر 

 سًذُ تاد عاَش : ضلَغي : ةحَم، َز امحَز 

         ًنٌذ دردت دست :( ) اصطالحداك عاَشت َي تزًاهِ برنامج : 

 سزحال : شيطَن تپيچ لوف ، ُدر: 

 يخچال :َثاّلجة )ج: ات( راٌّوا :َدليل )ج: أداّلء( 

 آّستِ حزمت مي :َحرِّك ِبهدوء آراهص :ُهدوء   
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 : التمرينُ األوّل : ترجِمِ الجمل التبليه إلي الفبرسيّه

 

 ٓالباص  ُباب ْحِافَت  جاءًا ،َريا سائق !  -ٔ

 اَم الُفنُدق ؟أم ُةوجوَدالَم ُتاُد الباصَدَع ْمَك -ٕ

 ٓات باص الَثَث ْنُر ِمكثد َأوَجيال دير! يا ُم -ٖ

 ة ؟بَعالَس ساجُدالَم ريُقعرُف َطل َتَه -ٗ

 ٓدلياًل ( عَي دليل )َم ن ُترِسَلالزم َألكن (، َو لياًلَق)  ةّيَوْشِإ ُفعِره ، َأَوْيَأ -٘

 ٓبلَِّغَك ُا ىتالَموقف ، َح َنيا سائق! ال تتحرَّْك ِم -ٙ

 ٓمين الَي َىإل وفاإلشارة ل نَداءًا ، ِعرج -ٚ

 َٓتَحرَّك ِبُهدوء ن َنٌم  والزم َأِحالطريُق ُمزَد -ٛ

 ساٌن ؟نَت َنْعل َأيا سائق! َه -ٜ

 ٓسان َنْع ُتسشـيٌط ، وَلال ، أنا َن -ٓٔ

 

 : التمرينُ الثّبني : ترجِمِ الجُملِ التبليه إلي العربيّـه 
 0خؼتِ ًثاؿي!  آقاي ساًٌذُ -1

 0سا تاص مياتَتَع لطفا دسب  -2

 تؼذاد صٌذلي ّاي اتَتَع چٌذتاػت ؟ -3

    0تاػت  ًِ تؼذاد صٌذلي ّاي اتَتَع چْل ٍ -4

 اتَتَع ٍخَد داسد ؟داخل يخچال آيا آب ػشد  -5

 0آب ٍخَد داسد ، اها هتأػفاًِ ػشد ًيؼت  -6

 0 ا خاهَؽ ميَّاي داخل اتَتَع خيلي ػشد اػت لطفا مَلش س -7

 0لطفا حشمت مي ٍ هؼتقين تشٍ  -8

 0لطفا چشاؽ سا خاهَؽ مي ، دػت ؿوا دسد ًنٌذ -9

 0آقاي ساًٌذُ ، لطفا آّؼتِ ساًٌذگي مي -10 

 

ٍپس اصتوشيي ،  ثصَست  تٌظين مشدُدسس هَضَع يل گفتگَي دٍ طشفِ دسخصَظ : التمرين الثبلث  

 0اسائِ دّيذدس مالس ػولي 
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 ـرابعالذرس ال
 اصالّسائق في الب َعواٌرَمِح                

 

 
 

 ! يريم ؟ يا أخَك الَكإسُم ) ما ( ْشإْي مدير :

 ٓ نمحبُدالَرأنا َع سائك :

 !  حمن بُدالَرّياَك اهلل يا أخي َعح مدير :

 دينة ؟د ؟ وِمن أيِّ من أيِّ بلنَت ِمَأ        

 ٓة َردينِة القاِهَم ْنن مصر ،  وِمِما أن سائك :

 ، )ما ِمهَنُتَك في القاهرة ؟ ( ؟ة َرفي القاِه ُلعَم، ماذا َت طّيْب مدير :

 ٓاحّية ية ِسَكِرفي َش) َأشَتِغُل ( ُل أعَم ،ق أنا سائ سائك :

 ران ؟إي ىرَت إلَهل أنَت ساَف مدير :

 ٓران إي ىَر إلِفاسَكثيرًا َأْن ُأ ُبِحُاف ، ولكن األَس َعال ، َم سائك :

 ة ؟كّرمَمّكِة الُم ىَت إلّرًة ِجْئَم مَك مدير :

 ضي  الما دًة في العاِمّرًة واِحمُد هلل ، َمّراٍت الَحَم َعّرمة أرَبكّكِة الُمَم ىئُت إلِج سائك :

 ٓة َرملُعّراٍت ِلالَث َمَثَو ّجالَح َكناِسألداء َم        



                                                                                                                                    2سطح  زبان عربيمكالمه آموزش     

 

 ؟الشَّهرم راتُبَك ِبَك مدير :

 ٓفيها َبَركة َو ىعالُه وَتبحاَناهلل ُس َنٌة ِمَمْعلكن ِنيٌل ، َولالّلهي ، الراتُب َقَو سائك :

 ة ( ؟والٌد ) ُبذوَرَك َأنَدم ِعَك مدير :

 ٓ بَع سنيْننُت َسوالِب ًةَنَس رَةَشبَع َعُد َسَللٌد و بنٌت ، الَوَوِعندي مُدهلل ، الَح سائك :

   ٓ فغِِّل الُمكيََِّشجاءًا الباص حاّر ِجدًّا ، َر في واُءَهيا سائق! ال مدير :

 ٓف ُاَشغُِّل الُمكيَِّ(  ) اآلنَدحين يا ُمدير! ر حاِض سائك :

 رعة  السُّ ِففِّه َخّيَوإْش، ِجل ال َتسَتْعق ، َوريَطَرع في الْسوَك ، ال َتسائق! أرجيا مدير :

 ٓدوء َحرِّك بُهو،         

 ِٓة اهلل عاَيِر ظ َوْفِحنا ِبلُّدوٍء ، ُكُهُك ِبرََّحَتُل ، وَأعِجسَتأنا ما َأدير!  يا م سائك :

   َنعٌض ِمَب ، يروقات إستّنِة الَمْحطََّحَد َمْنَصلَت ِعَلّما َو!  يكرًا ، يا أخُش مدير :

 ٓياه الِم ِةَرْوَد ىة إلحاَجرين ِبمَتعالُم        

 ٓنا ُه ْنيدٌة ِمعروقات َبْحّطُة الَمَحِبر ، َمْصّيه ِإَوْشر ، إحاِض سائك :

 ! رحمنبُدالشكرًا يا أخي َع مدير :

 (  ) أمام ذّامگِقِِّف الباص جاءًا َوُدق ، َرالُفن ىإلنا لَصمُد هلل َوالَح ! ائقيا س مدير :

  ،  …الباب         

 ٓالباص  َشَفّتُن ىّتَحرَّك َحَتنب ، وال َتإفَتح الباب ، وَصناديَق الَجَتعال ،         

 ٓيش ) إكرامّية ( خشَس الَبْنلكن ال َتر!  َودير يا ُمِشْبَأ سائك :

 ًٓة دّييَك َهُاعط ْنُل َأحاِوُالكن منوٌع ، َوخشيُش َمالَب مدير :
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مفــردات الدرس :  
 يفاسػ     ػــشتي يفاسػ    ػــشتي   

 آهذم  جئُت : ضزمت سياحتي   ة :ة سياحّيَكِرَش 

 آهذي     َت :ِجئ هقذار چِ ، چٌذ        م ؟ :َك 

 رٍضي مي                 َشغِّْل : هزتثِ :)ج: ات ( ّرةَم 

 خاهَش مي  فِّيْء :َط چٌذ هزتثِ ؟                  ّرةً  ؟ :كم َم 

 آراهص دوء :ُه سال :ج: أعوام ()عام     

سٍدتاش ، تٌذ تزٍ              رع :إْس  سال گذضتِ عاُم الماضي : 

  آّستِ تزٍ        َرع :ْسال َت سال آيٌذُ ل :عاُم الُمقِب 

عجلِ مي ل :إسَتْعِج اًجام داء :َأ 

 ًني عجلِ ال َتسَتعِجل : تَقف مي : ( هصشي ) يإسَتّن 

 گزم :ارح پوپ تٌشيي حروقات :َمَحّطُة الَم 

 سزد بارد : ، عٌايت تَجِ                      ة :اَيعِر 

 جلَ :ام () ُقّد گذّام وشد ، حقَقدست                     اتب :ر 

 سعي هي مٌن ُأحاوُل : مي حزمت آّستِ       ك :َلْهَم ىعلك رَِّح 

 فزاهَش ًنٌي َس :ْنالَت ، تاسرسي تاسديذ : َتْفتيش 

 مزدمفزاهَش  : يُتسَن مٌين هي تاسديذ : شَفّتُن

  راُ سهيٌي : ريُق الَبّريَط راُ َّايي : الجوي ريُقَط 

  فزسًذ : ( هصشي ) ةذوَرَب اًعام :إكرامّية ،  خشيشَب 

 رسيذى : صولُو سثل : فيفَخ 

  رسيذي : َوَصلَت سثل مي ، من  مي : فِّفَخ 

 ضغل : ِمهَنة مَلز گاسي : ُمَكيِّف 
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 : التمرينُ األوّل : ترجِمِ الجُمَل التبليه إلي الفبرسيّه   

 ٓة الِعماَر قِّف ( الباص أماَم) َو فٍگّجاءًا ، َر -ٔ

 ! رعة ، يا سائقّيه ِبُسَورِّك إْشَح -ٕ

 ٓيطان َجلُة ِمَن الّشالَعن و َن الّرحمالصَّبُرِم ل ،سَتعِجٌر يا مدير! ال َترعُة َخِطالسُّ -ٖ

 ٓة كمُد هلل فيها َبَرلكن الَحَو ليٌلالراتُب َق -ٗ

 َزوِِّج ؟َهل أنَت ُمَت -٘

 ٓوِّج َز، أنا ُمَتمُد هلل َنَعم ، الَح -ٙ

 م بنٌت ؟لٌد ؟ و َكم َوَك أوالٌد ؟ َكم ِعنَدَك -ٚ

 ٓ العراق، عاصمُة  بغداد نِةديأنا ِمن َم -ٛ

 ّٓوّي ريق الَجة َمَع عائلتي ، وعن طمّكِة المكّرمإلي جئُت  -ٜ

 يقات ؟ي المالباصات فواِقُف َن َمأي -ٓٔ

 
 

 : التمرينُ الثّبني : ترجِمِ الجمل التبليه إلي العربيّـه 
 آيا ساُ هيقات ؿدشُ سا تلذي ؟ -1

 0خيش ، هتأػفاًِ ، تايذ ساٌّوا تفشػتي  -2

 سػيذي ؟  چِ ٍقت تِ ايؼتگاُ تيي ساّي ػاػنَ -3

 0سػيذم قثل اص اراى صثح تِ ايؼتگاُ ػاػنَ   -4

 چشا دس ايؼتگاُ ػاػنَ تَقف مشدي ؟ -5 

 0دس ايؼتگاُ ػاػنَ تشاي ًَؿيذى چاي ًٍَؿاتِ تَقف مشدين -6 

 تثخـيذ ، دػتـَيي ّا مداػت ؟ -7 

 تؼذاد صائشيي دس ايي اتَتَع چٌذتاػت ؟ -8 

 0دس ايي اتَتَع چْل ًٍِ صائش ػوشُ گزاس ٍخَد داسد -9 

 0َّاي داخل اتَتَع خيلي ػشد اػت لطفا مَلش سا خاهَؽ مي -10 

 

تورشيي ،   ٍپرس اص  تٌظين مرشدُ دسس هَضَع يل گفتگَي دٍ طشفِ دسخصَظ : التمرين الثبلث   

 0اسائِ دّيذدس مالس ثصَست ػولي 
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 ذرسُ الـخبمِسال

 ظَُّف اإلستقبال في الُفنُدقَوُمالُمديروِحواٌر َبيَن 

          
    

 َدَك اهلل ، يا أخي !ساَعير ، باَح الَخَصيكم ، َلَع الٌمَس :مديرُ المافلـه

  اهلل َكّياَحالّنور ،  باَحه ، َصُتركاَبُة اهلل َوحَمَرم َوالسال يكُمَلَع : اإلستمبال موظف

  ياحبيبي !                   

 وازات مّني ؟الَج سَتِلُمَتفي الُفنُدق َهل  ًةبَل ساَعلُت َقَخالقافلة ، وَدأنا ُمديُر :مديرُ المافلـه

 !الُمدير َةضَر، يا َح هوََـأْي : اإلستمبال موظف

 َٓكَل(مُرُهحُضَأ)ُهميبُبجقائق ، ُأَد رةَشَععَدحين ، َب، َد تيوازات في ُغرَفالَج :مديرُ المافلـه

 ٓة ُسرَعّية ، ِبإْشَو !اّلي خّليك يا ُمديرَأُشكرًا ،  : اإلستمبال موظف

 ّٓية إصِبر َوحين ، إْشَد! بيبي ر يا َحبِشَأ :مديرُ المافلـه

..................................................... 

  وازات ؟ يا مدير !دُد الَجم َعَك : اإلستمبال موظف

 ديرُد الُمدير وُمساِعواُز الُمدا َجالثين ، ماَعوَث بَعة وَسوازات مّيدُد الَجَع :مديرُ المافلـه

 . وُمرشُد الديني               
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 ِٓعدُُّهم َأ ىّتَح !ديروازات يا ُمالَج هاِت : اإلستمبال موظف

 ؟ أخيوازات يا ل ُعدَّيَت الَجـَهّضل ....    َفذ ، َتر يا ُاستابِشَأ :مديرُ المافلـه

 صل ؟ل ُتريُد الَوم ، ُعدَّيُتُهم ، َهَعَن : اإلستمبال موظف

 !ضَّلَت ، يا حبيبي َفَتْوم ، َلَعَن :مديرُ المافلـه

 َٓك ِتدَممات ؟ أنا في ِخَد، أيِّ َخ !شُكُرَك يا مديرَأ : اإلستمبال موظف

 وازات ؟ُتعطيني الَج ىتوًا ، َمـفَع :مديرُ المافلـه

 مفاتيُح ميُعَج ستالُمعَد ِإَب رةوِم الُمغاَدوازات في َيُنعطيَك الَج : اإلستمبال موظف

 الُغَرف .                   

  ، السِّنمرين الِكبارالُمعَت عِضَبرِّك ِلَحَتُكرسي ُم ىة إلحاَجحُن ِبَن :مديرُ المافلـه

 ؟ ماذا نفعُل                

  عَد ذالَك َرجِّع َبَو مَرَن الَحروح ُخذ ِم و، ين رِمواُز الُمعَتُنعطيَك َج : اإلستمبال موظف

 0ة دَمأنا في الِخ !ديرقَلق يا ُم، وال َت وازالَج                   

 ٓ يُكمَلالٌم َعُكم ، َسهوِدُشكرًا ِمن ُج :مديرُ المافلـه

 ٓة َع السَّالَمالواِجب ، َم ىلعُشكَرالفوًا ، َع : اإلستمبال موظف
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مفــردات الدرس  :
 

 فــاسػي ػــشتي فـاسػي ػــشتي  

 آلىااآلى ، ّويي  : ) عاهياًِ (َدحين  ريافت مزدىد                 إستالم : 

 تياٍر : ) عاهياًِ ( جيب ريافت مزدمد        مُت :َلإسَت 

 هي آٍرم ُاجيب : ريافت هي مٌيد        ُم :ِلسَتَت 

 تاضذ ًگْذارتاخذ :  ) عاهياًِ ( ّليكاّلي َخَأ ضوزدى إعداد : 

 خذا تِ تَسالهتي دّذ :  ) عاهياًِ ( َمكي َسْلاّلَأ ضوزدم ُعدَّيُت : 

 خذا تِ تَعافيت دّذ :  ) عاهياًِ ( اّلي عافيكَأ استثٌاي تِ ، تجش      : دااَعم 

 خذا ّذايتت مٌذ :  عاهياًِ ()  هديكاّلي َيَأ ُذت : هات ، آت  

 اگز لطف تفزهاييذ               : َلْو تفضَّلَت رسيذ ل :ْصَو 

 اگزتشرگَاري تفزهاييذ        : َلْو تكرَّْمَت چِ خذهتي السم است                    مات ؟ :َدأيِّ َخ 

 تاسگطت          ة :َرُمغاَد تزگِ رسيذ ستالم :ِإسند  

 رٍس خزٍج : ةَروُم الُمغاَدَي دادى ، تخطيذى        إعطاء : 

 ًگزاًي : َلقَق هي دّذ ُيعطي : 

 ًگزاى ًثاش : ققَلال َت تِ هي تذُ عطني :َأ 

 ٍيلچز ك :رَِّحُكرسي ُمَت دّن تِ تَهي                     عطيَك :َأ 

 اس : ِمْن تَسيع مي : زِّعَو 

 اس هي ِمّني : هقزرات     :ة(نظَم: َأ جنظام ) 

 ثثت مزدى سجيل :َت تزاتزهقزرات          ة  :األنظَم ُبَسَح 

 ثثت مزدم جَّلُت :َس چنار مٌين ُل ؟ :فَعماذا َن 

 س ، تعذاسپ َين :عِدَب ، سياى خسارت  (:سائر: َخ جسارة )َخ 

 تالش :َجهد )ج: ُجهود( هعادل ٍظيفِ هاست :) اصطالح(الواجب ىال ُشكَرعل 

 تشرگسال ، هسي :كباُر السّن  مليذ  :يح(ِمفتاح)ج: َمفات 
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  : ترجِـمِ الجُـمَلِ التبلـيه إلي الفبرسيّـه –التمرينُ األوّل 

 

 ؟ وازاُت قافلُتَكُد َجَدم َعفـوًا ، َكيا ُمدير! َع -ٔ

دير ُد الُمـ سـاعِ ُمواُز الُمـدير ،  َج َعَم ربعوَنوَأ مائة وثالثَة تيوازاُت قافلُد َجَدَع -ٕ

 ٓالديني وُمرشُد

 ٓوازات الَج إستالُم بَلَقفاتيُح الُغَرف ُن ال ُنعطي َمحَن -ٖ

 ٓ وازاتَك الَجن ُاسلُِّمَيعِدفاتيح ، َبزِّع الَمَوجاءًا ، ِعندي ، َر وازاُتالَج -ٗ

 ٓوازات الَج ستالُمفاتيح بدون ِإالَم وزيُعَت منوَعَم -٘

 ٓ فاتيحُنعطي الَم ات ُثّموازالَج أُخَذرطة الزم َنالُش ُةاألنظَم ُبَسَح -ٙ

 اآللي ؟ علومات في الحاِسِبجَّلَت الَمَس ْلَه -ٚ

 ٓفي اإلستقبال  ةَرغاَدالُم وُمَي ىحّتوازات ميُع الَجَج ىبقَيلكن َسجَّلُت ، َوم ، َسَعَن -ٛ

 ل ؟فَعّدة ، ماذا َندينة َجَم ىهاب إللَذم ِلِهجواِز ىة إلحاَجعُض الُمعتمرين ِبَب -ٜ

 ٓفقطديرالُم ىالجوازات إل مرين ، ُنسلُِّمالُمعَت ىوازات إلم الَجسلُِّنطيع سَتال َن حُنَن -10
  

   

  : ترجِمِ الجُمَلِ التبليه إلي العـربيّه –التمرينُ الثّبني 

 چشا گزسًاهِ ّاي ماسٍاًت سا تحَيل ًذادي ؟ -1

 0داخل ميفن ّؼت ، اآلى تحَيل هي دّن  گزسًاهِ ّا -2

 0 ئشيي گزسًاهِ ّايـاى سا تحَيل ًذادُ اًذتؼضي اص صا -3

 آيا هوني اػت گزسًاهِ ّا سا فشدا تحَيل اػتقثال دّن ؟ -4

 0، فَسا تحَيل دّيذ گزسًاهِ ّا سا ّويي اآلى  ًِ ، لطفا   -5

  0 ، مليذ اتاقْا سا تِ صائشيي ًوي دّين ّيذ تحَيل اػتقثال ًذسا اگش گزسًاهِ ّا  -6

 0 حَيل تواهي مليذ اتاقْا دس اػتقثال هي هاًذتا تگزسًاهِ هذيش  -7

 ؟ تثخـيذ مليذ يني اص اتاقْا گن ؿذُ ، چناس مٌين -8

 0گزسًاهِ تحَيل ًوي ؿَد ، تا خؼاست سا تپشداصي  -9

 0 گزسًاهِ ّا سا تحَيل دّيذ ٍ ، تفشهاييذ تشگِ سػيذ گزسًاهِ ّا سا  -10
 

ٍپس اصتورشيي ،  ثصرَست    تٌظين مشدُدسس هَضَع يل گفتگَي دٍ طشفِ دسخصَظ :   ثبلثالتمرين ال

 0اسائِ دّيذدس مالس ػولي 
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 سبدِسالذرسُ الـ
 ُصندوُق األماناتومسؤول  القافلةمديُربيَن  ِحواٌر

 
 

 

 باَح الخير ، يا أخي !ركاته ، َصَبحمُة اهلل َوَرم َويُكَلَع السالُم :مديرُ المافلـه

 !المدير َةضَره يا َحركاُتَبة اهلل َوحَمَرم َوليُكُم السَّالوَع :مديرُ الفُندُق 

ـَْلفَع :مديرُ المافلـه  ات في الُفنُدق ؟مانناديُق اأَلوَجد َصت وًا ، ه

 ٓة ِة ُمديُر القافَلرَفة في ُغبيَرة َكَنْزم ، توَجد َخَعَن :مديرُ الفُندُق 

 ؟ ةَنْزيُن ِمفتاُح الَخطيِّب ، َأ :مديرُ المافلـه

 0 ستِلم ِمَن اإلستقبالالزم َت :ق مديرُ الفُندُ

 الُفنُدق ؟ ىإل سليُم األماناتظاُم َتيَف ِن، َك ماناٌتُهم َأِعنَد لُمعتمريَنا !يا ُاستاذ  :مديرُ المافلـه

  خزنُة ُتخّليهم داخُلمرين َوَن الُمعَتمانات ِمستِلم اأَلفِسَك َتأنُت بَن :مديرُ الفُندُق 

  ٓ َكُغرفُت               

 ٓناِدقالَف ىلَعالُزّوارمرين َوالُمعَت ماناُتَأُظ ْفِحتي ، ظيَفيَس َوَل ُلَما الَعهذ : مديرُ المافلـه

 ُركَثَأمرين ُد الُمعَتَد، ألنَّ َع َل ذلَكفَعَن ْننا ، َأَسف ، الُيمكُن َلَع اأَلَم :مديرُ الفُندُق 

 خصًا .َش مسوَنوَخ َةبع ماَئَس ِمْن               
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  ُق األمانات في اإلستقبال ، ندوُصيوَجد)البأس( ما في ُمشكل مدير!يا طيِّْب:مديرُ الفُندُق 

 ٓمانات ندوُق اأَلأُخذ ُصاإلستقبال وَي ىإل ذَهْبلَياألمانات َفندوُق َمْن ُيريُد ُص ُكّل      

  ! َك ، يا أخيطيِّب ، ُشكرًا َل : مديرُ المافلـه

 َٓن الُفنُدق ِم زَعْلال َت ! ة يا ُمديردَمالِخ حُن فيَن :مديرُ الفُندُق 

 ٓيُكم َلالُم َعحمن ، َسيوُف الَرُض ِةدَمالن ، ُكلُّنا في ِخْعَس َزْيأنا َل : مديرُ المافلـه

 ٓماِن اهلل ة ، في َأالَمَع الَسَم :مديرُ الفُندُق 
 

 

مفــردات الدرس  :    
 ـاسػيف ػــشتي فـاسػي ػــشتي     

 دلخَري ، ًاراحتي َزَعل : صٌذٍق ، گٌجِ             : ةَنزاِخ ، ةزَنَخ 

 ًاراحت الن :َزْع هْواى :: ُضيوف( يف )جَض 

 ًاراحت ًطَ َزَعْل :الَت هْواًاى خذاًٍذ             يوُف الرحمن :ُض 

 نًاراحتهي  : عالنأنا َز ّز ، ّوِ : ُكلُّ 

 آى : لَكاذ يخَاّذه ّزمس مِ              من ُيريد : ُكلُّ 

 اًجام هيذّين : فَعُلَن پس َف : 

 ار مٌين ؟چن ؟ : فَعُلماذا َن پس تايذ تزٍد : ذَهْبَفلَي 

  ت، اهٌي وٌييا مان :من ، َأَأ ، ّطذار دقت إنتباه : 

 ايوي ، اهي ن :آِم دقت مي ه :ِبإنَت 

 مليذ ساپاس :) عاهياًِ ( إسِبر حِمفتا سثل َخفيف : 

 ، تگذار قزار تذُ :(:َخّلي عاهياًِ)َضع  يسٌگي يل :ثق 

 مزدهفقَد  َفَقـَد : صٌذٍق ًسَس : ديدّيةُة الَحزَنَخ 

 هفقَد مزدم ْدُت :َقَف تِ هي تذّيذ : عطينيعطني ، َأَأ 

 رسيذ ، تزگِ رسيذ َوْصل : اس تَ هتطنزم : َكُشكرًا َل 

 ذپَل ، ٍجِ ًق :قود(: ُنجد )ْقَن ضوارُ :(: أرقامجم )َقَر 

 عذرخَاّي هينٌن :ذُرعَتَأ تزگطت ة :إعاَد 

 دٍست :دقاء(صج: َأديق )َص تخص ُجزء : 

 تحَيل سليم :َت تخطي اس : ِمْن اُجزٌء 
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 ترجِـمِ الجُـمَلِ التبلـيه إلي الفبرسيّـه : –التمرينُ األوّل  
  

 األمانات ؟ نُةْزَخ َذأُخَن ْنَأ ستطيُعيَف َنوًا ، َكفَع -ٔ 

 دير!ُة األمانات في الُفنُدق ، يا ُمَنزنا َخَدما عن -ٕ 

 دير ؟ُغرفِه الُمالُة األمانات زَنفتاَح َخأيَن ِم -ٖ 

 ٓه ِبوف و إنَتة ، روح ُشزَنالَخ ىالِمفتاُح عل -ٗ 

 ٓفيف َخ زُنهاة في الُغرفة ، ألنَّ َوة آمنزَنَع األَسف ال يوَجد َخَم -٘ 

ـِر ِمُكم ، ِمل ِعنَدَه -ٙ   في الُغرفة ؟ ُةوجوَدة الَمديدّيالَح ِةزَنالَخ َنفتاح إسب

 ُٓة األمانات في اإلستقبال زَند َخناِدق ، توَجفي ُكلِّ الَف -ٚ 

 ٓة نِة الُغرَفْزُعها في َخَضَتمرين َوَن الُمعَتاألمانات ِم تأُخَذ ْنُيمكُنَك َأ -ٛ 

 ٓل ْصعطيني الَوُخِذ األمانات وَأ -ٜ 

 ُل ؟ل ، ماذا أفَعْصُت الَوْدَقف ، َفَسَع اأَلَم -ٓٔ 
 

 ترجِمِ الجُمَلِ التبليه إلي العـربيّه : –التمرينُ الثّبني  
 تثخـيذ ؿواسُ صٌذٍق أهاًات هي چٌذ اػت ؟ -1

 0ؿواسُ صٌذٍق اهاًت ؿوا ، ػي ٍّفت اػت  -2

 چشا دس تحَيل صٌذٍق اهاًات تِ صائشيي تاخيش هي مٌي ؟ -3

 0 تؼذ اص ظْش اػت 4صثح تا  7اهاًات فقط اص ػاػت  تحَيل -4

 0لطفا هقذاسي اص پَلْاي داخل صٌذٍق اهاًات سا تِ هي تذّيذ -5

 0تشگـت ٍخَُ اهاًت فقط تا تشگِ سػيذ اهناى داسد -6

 0هتأػفاًِ تشگِ سػيذ ّوشاُ ًذاسم -7

 0هؼزست هي خَاّن ًوي تَاًن تِ ؿوا مول مٌن -8

 .دٍػت ػضيض ، تخـي اص اهاًات سا هي خَاّن  -9

 0 تحَيل دّينسا اًت چگًَِ مليذ ٍصٌذٍق اه -10
 

 

 :  هب تحتَ صورة: اکتب إسمُ ال التمرين الثبلث 
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 سـّببِعالذرسُ ال

 ُد الُفنُدقو ُمساِع ةالقافَلُمديُرِحواٌر بيَن                          
 

 ير ، يا أخي !الَخ باَح، َص معليُك الُمَس :مديرُ المافلـه

 دير!الُم َةضَريا َح باَح النور ،، َصُكُم السَّالم ليوَع :مُساعدُ الفُندُق 

 خارِج الُفنُدق ؟ ىإلة ِمن داخِل الُغرَف ًافّيهاِت يَف ُيمكُن اإلتصاُلَعفوًا ، ك :مديرُ المافلـه

 ٓق ، ُمباشرًة خارِج الُفنُد ىَسف ال ُيمكُن اإلتصال إلَع األَم : مُساعدُ الفُندُق

 ؟ ماذا ال ُيمكنِل :مديرُ المافلـه

 ؟ خارِج الُفنُدق ىإل َلِصَتَن ْنَأ ستطيُعيَف الَن، َك جوٌمُن ربَعاهلل َأهذا الُفنُدق ماشاَء          

 ُمباشرًة ،  ستطيُعما ُقلُت ال َتَك :مُساعدُ الفُندُق 

 ٓريِق اإلستقبالَط ْنَع ُيمكُنَك، ولكن إذا أردَت اإلتصال                  

      ؟ لكي في األدوارنترنت ) نت ( الِستوَجد إل ُشكرًا ، َه، طيِّب  :مديرُ المافلـه 

 َمَع األَسف ، ال توَجد في األدوار ، فقط في اإلستقبال ؟،  ال :مساعدُ الفُندُق 

  َسِب اإلتفاق بيَنَح ، وأيضًا وجوٌدإنترنت األدوار في َجميِع الفناِدق َم :مديرُ المافلـه 

 األدوار  ميِعَخَدماُت اإلنترنت في َج دإيران الزم توَج كتبُُق وَمنُدالُف                

......................................... 

 َٓخةِسالِمصَعد في الَدوِر السابع َخْربان ، وَشراِشُف َبعُض الُغَرف َو :مديرُ المافلـه 

 فراِشَك الَشصَعد ، وُأبّدُل َلصليِح الِمَتِشر ، اآلن َأرسُل الكهربائي ِلأب :مساعدُ الفُندُق 

 ؟  َعفوًا ، َهل توَجد في الُفنُدق صالُة الُمحاَضرات )صالُة اإلجتماعات( :مديرُ المافلـه 

 ٓوِر األرضية في الَدَزة وجاِهَعة واِسَنَعم توَجد صاَل :مُساعدُ الفُندُق 

 ٓ في أماِن اهلل !يا أخي  ُشكرَا :مديرُ المافلـه 

 ٓة الَم، مَع الَس الواِجب ىال ُشكَر عل :مُساعدُ الفُندُق 
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  مفــردات الدرس  :
 اسػيف ػــشتي فاسػي ػــشتي     

 اگز : ذاإ هستقين :رُمباِش 

 تخَاّياگز : ذا َارْدَتإ هستقيواً ًة :َرُمباِش 

 تارُس :)ج: ُنجوم( َنجم تلفي :(فواِتج: َهف )هاِت 

 قزار داد : إتفاق ، َعقد سين :ِسْلك )ج: أسالك( 

 تزاتز قزار داد : َحَسُب اإلتفاق تي سين :ال ِسلكي  

 تعويزمزدى : َتصليح تزايت اهناى دارد          : َلَك ُيمكُن 

 تعويزمار : ُمَصلِّح آساًسَر           :صَعد)ج: َمصاِعد(ِم 

 طثقِ :ر)ج: أدوار(َدْو      هالفِ         :َشراِشف( َشرَشف)ج: 

 طثقِ :طابق)ج: َطوابق( تلفي ّوزاُ :ج: ات (ّوال )َج 

 سالي : ة )ج: ات(صاَل تويش :(نظيفة: مؤنث)نظيف  

 سالي اجتواعات :صالُة الُمحاَضرات  مثيف (:َوِسَخة: مؤنث) َوِسخ 

 هجْش ، آهادُ :(ةجاهز: مؤنث)جاهز ستگاُ تلفي ، گَضيد                : جهاُز التليفون 

 طثقِ ّونف : َدوُراألرضي گَضي تلفي : التليفون ُةاَعسّم 

 تواس :إّتصال)ج: ات( هذل ، سزي : رازَط 

 تواس تلفٌي : إتّصاُل الهاتفي مذ تلفي ِمفتاُح الهاتف : 

 از راه تَسيلِ ، : طريق ْنَع مذ ايزاى ِمفتاح ايران : 

   تعَيض مزدى  : بديلَت  تزق             : كهرباء 

 تعَيض مي : َبّدل تزق مار : كهربائّي 

 تعَيض هي مٌن : ُأَبّدُل تزقي : كهربائّية 

 پزداخت ، ّل دادى : َدْفع تخص :ِقسم)ج: أقسام( 

  هي پزداسي : َتْدَفُع تخص تعويزات :ِقسُم الصيانة 

  فزاهَش مزدم : َنسيُت ّتل :ُفنُدق)ج: َفناِدق( 

 هي فزستن : َأرِسُل فتزمار ، ستادد :َمكَتب)ج: َمكاتب( 

 قطع : َمفصول ّشيٌِ :ة َفَتكِل 
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 : ترجِـمِ الجُـمَلِ التبلـيه إلي الفبرسيّـه –التمرينُ األوّل  
   

 ؟ ِمَن الُفنُدقايران  ىإلُيمكُن إتصاُل الهاتفي َهل  -ٔ

 َٓنَعم ، والزم َتدَفُع الَمبَلغ ، الدقيقة أربع رياالت  -ٕ

 دير؟فتي َمفصوَلة ) َمقطوَعة ( ماذا َنفَعُل يا ُمرهاتُف ُغ -ٖ

 ٓةرباَنهاز التليفون َخُل الَج، ولكن َيحَتِم ليٌمَس الَخُط ....أّي َدور يا ُمدير!  -ٗ

 ٓ ةرباَنَخ ٙٔٗة رَفة ) جهاز ( التليفون في ُغّماَعفوَا ، َسَع -٘

 َٓنظِّفوا ِبُسرَعةُة الُمحاَضرات َوِسخََة ، ِعنَدنا إجتماع ، َرجاءًا صاَل -ٙ

 ٓنظيِف الصالة َتُل الُعّمال ِلرِس، َأاآلن  -ٚ

 ّواالت ؟شحيُن الَجَت هاُزنُدق َجد في الُفهل يوَج -ٛ

 شحين ؟هاُز الَتلماذا ُتريُد َج -ٜ

 ٓايرانشحين في هاُز الَتسيُت َجف ، َنَسَع اأَلَم -ٓٔ

 

 

  : عـربيّهترجِمِ الجُمَلِ التبليه إلي ال –التمرينُ الثّبني   

 ، مذ تلفي هذيٌِ هٌَسُ چٌذ اػت ؟ تثخـيذ -1

 0زاؿتِ اػت يني اص صائشيي گَؿي تلفي ّوشاُ خَد سا دس اتَتَع خا گ -2

 ؿواسُ تلفي داخلي آؿپضخاًِ چٌذ اػت ؟ -3 

 اػت ؟ هؼتقين دفتش هذيش ايشاًي ّتل چٌذ ؿواسُ -4

 0لطفا تِ تخؾ تؼويشات ّتل تواع تگيشيذ  -5

 ؟ تلفي ّايي مِ اص ايشاى هي آيذ تِ اتاقْا ٍصل هي ؿَدچگًَِ  -6

 0 ليؼت اػاهي صائشيي تا ؿواسُ اتاقْا تشاي تشقشاسي تلفٌْا الصم داسين -7

 چشا تؼضي اص تلفٌْا تِ اتاقْا ٍصل ًوي ؿَد ؟ -8

 0چٌذيي تاستواع گشفتن مؼي خَاب ًذاد  -9

 0ي تاؿذصثح قطغ ه 8تلفي دفتش هذيش ايشاًي ّتل اص ػاػت  -10
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  أجب االسئله التبليه ببلعـربيّه : –التمرين الثبلث    
 

 نُدق الصافي بمدينة المنّورة ؟ل ُهناَك ُفًا ، َهوفَعَالو ،  -ٔ
 

 ُدق ؟لُفنفي ا باشٌرون ُمط تليفد َخل يوَجَه -ٕ
 

 ؟َن الُفنُدق إيران ِم ىإتصال هاتفي إل ل ُيمكُنَه -ٖ
 

 الت ؟ّواالَج يُعَب كاُنأيَن َم -ٗ
 

 ؟ة في ِمنَطَقِة الَعزيزّية ثيَرة َكالت التجارّيَحاألسواق والَم -٘
 

 ؟م َرّوالي ، في الَحَع األَسف ، ضاَعت َجَم -ٙ 
 

 ؟إذا ُيمكُن إّتِصل َمَع َمكَتِب الَمفقودات في الَحَرم  -ٚ

 ة ؟فتوَحيَس َمكتِب الُمدير َلِشر في َمف الُمباُط الهاِتلماذا َخ -ٛ

 ة ؟ف في السعودّية مّرة غاليواِتة الَهَفكِل، َتلماذا  -ٜ
 

 ؟ ُمديُر الُفنُدقكتُب َن َمْيَأ -ٓٔ
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 ثبمِـنالذرسُ ال
 ةالساَعَو قِتياِن الَوفي َب

 

 ، يا أخي ! مليُكَع الُمَس : مُساعدُ المافله

  ريُد ؟تفضَّل ، ماذا ُت ٓكاتهُة اهلل وبرليكم السالم ورحمَع :مديرُ الفندق

 ؟( اآلن الساعة ِمَك)شيُر الساعة وًا ، ماذا ُتفَع : مُساعدُ المافله

 ٓ ( ة دقائقَرَشوَع َةَرَشَع)  باحًاَص ققاِئرَة َدَشَعو َةعاشَرالساعُة اآلن  :مديرُ الفندق

 نُدق ؟الُفِمَن  َخَرْجَتة في أيِّ ساَع :ندق مديرُ الف

 ًٓا باحَة َصَعتاِسلساعِة النُدق في االُف ِمَن ُتَخَرْج :مُساعدُ المافله 

 ة ؟مّكِة الُمكّرم ىلَت إلَصَو ىتَم :مديرُ الفندق 

 ُمنَتَصِف  عَدَب َةمس في الساعِة الثانَييلَة َأِة الُمكّرمة َلمّك ىلُت إلَصَو :مُساعدُ المافله 

 ٓيل الَل                

 ؟دشَهَمِبلي َوجاد الُدهاشمي َنهيدَشطارَم ْنِم َةَرالطاِئ قُت إقالُعَو ْتماكاَن :مديرُ الفندق 

  أخََّرْتاألَسف َتَع َم ولكن صرًاَعَةساعُة اإلقالِع الطائرة خامَس تكاَن :مُساعدُ المافله 

 .صفوِن ينَتساَع                

 جّدة ؟لي ِبزيز الُدَوالَعبُدك َعِلارَمطَم ْجَت ِمْنَرَخ ىتَم :مديرُ الفندق 
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 «دقيقـةً  ربعوَنوَأ مَسوَخ الثامنَة» ِةة في الساَعالطائَربوُط ت ُهكاَن :افله مُساعدُ الم

َة َدواِحـ الفـي السـاعِة   ة َمكَرالُم مّكِة ىهًا إلـِجلي ُمتَّّدة الُدَوَجطارَم ْنُت ِمْجَرَخ لكنَو

ـُمَّ َويل َصِف الَلعَد ُمنَتَب قيقًةَد روَنشِعَو  و َةالثانيـ » نـُدق فـي السـاعة    ُف ىلُت إلَصث

 . ، وهلِل الَحمد «عَد ُمنَتَصِف الليل َب عالُرْب

 ة ؟ِك الُعمَرناِسداء َمرام أَلالَح سجِدَم ىُب إلذَهَت ىتَم :مديرُ الفندق 

ر ، في السـاعِة  جالِة الَفَص ِنصُف ساعة قََبَلرام الَح سجِدَم ىإلَسَأذَهُب :مُساعدُ المافله 

 ٓشاَء اهلل  ، إْن ة ، َسأبدُأ الَطواف واألعمالوبعَد صالِة الجماع الخامسَة والُربع ،

 ٓم ُكنسانا ِمن ُدعاُؤفََّقُكُم اهلل ، َنسأُلُكُم الُدعاء ، ال َتَو :مديرُ الفندق 

 ٓهِل الُدعاء َأ ْنُشكرًا ، وأنُتم ِم :مُساعدُ المافله 

 ٓة قبوَلة َمكّرمة ، وُعمَرّكِة الُمفي َم بًةّيَط ًةقاَمَك ِإَل ىتمّنَأ :مديرُ الفندق 

 ٓعمال َح اأَلنُكم صاِلِمّنا وِم قبََّل اهلُلزياًل ، َتُشكرًا َج :مُساعدُ المافله 
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  مفــردات الدرس  : 
 اسػيف ػــشتي اسػيف ػــشتي     

                               سال   :م )ج: أعوام(عا  ّفتِ  :(ج: أسابيعُاسبوع ) 

                                اهسال  هذا العام : ضٌثِ السَّْبت : 

      سال گذضتِ  عاُم الماضي : ينطٌثِ د :األَح 

                                سال آيٌذُ  عاُم الُمقِبل : ٍضٌثِد اإلثنين :

  هاُ  :(شُهرَشهر )ج: ُشهور ، َأ سِ ضٌثِ الثالثاء : 

      هاُ جاري   َشهُر الحالي : چْارضٌثِ ربعاء :األ 

  هاُ آيٌذُ  :، شهُر الُمقِبل َشهُر القاِدم پٌجطٌثِ الخميس :

 هاُ گذضتِ  شهُر الماضي : جوعِ الجمعة : 

        ًطاى هي دّذ  : ُتشيُر           رٍس ، اهزٍس اليوم :

                   تزك مزد  َرَك :َت             صثح اهزٍس اليوم :صباَح  

 تزك مزدم  ْكُت :َرَت        اهطة اليوم :مساَء  

 رسيذم  ْلُت :َصَو    ديزٍس :أمس  

      خارج ضذم  ْجُت :َرَخ           ديزٍسصثح صباَح أمس : 

 آرسٍ هي مٌن  : ىمّنَتَأ    ديطة :ليلَة أمس )بارحة( 

 فزٍد  ُهبوط :   پزيزٍس  قبَل أمس  : 

 پزٍاس مزدى  إقالع :        فزدا  :ًا َد، َغ ىُبكر 

 تزاتز ، هصادف       :ُمواِفق         فزدا صثح باح :َص ىُبكر 

       دٍستي  ِوداد : پس فزدا : ىبعَد ُبكر 

       دٍست دارم  دُّ :َوَأ ًيوِ :ُمنَتَصف  

     يادتَد    : ىكرِذ ًيوِ ضة :ُمنَتَصُف الليل  

      سالگزد   وّية :َنالَس ىكرِذ       ًوايطگاُ :)ج:َمعاِرض(َمعَرْض 

     ًوايطگاُ تيي الوللي  : َمعَرُض الُدَولي       ًوايطگاُ متاب : ْض كتابَمعَر 

      آراهگاُ  :َمقام )ج: ات(       متاتخاًِ  : ة)ج: ات(كتَبَم
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  الفبرسيّـه : ترجِـمِ الجُـمَلِ التبلـيه إلي –التمرينُ األوّل 

 ٓالَمغِرب َصالِة بَل ين َقَترة ساَعَجميقات َش ىُت إلَوَصْل -ٔ

 ٓالليل َصِفعَد ُمنَتَة والُثلث َبَدالواِحة ساسكو في الساعِة َن الباص في إستراَحُت ِمْلَزَن -ٕ

 ٓد جَُّهالَت ِةالَصجر ِلِة الَفالبَل َصصف َقوِن ينَتِم ، ساَعَرالَح ىبُت إلَهَذ -ٖ

 ٓرْجِة الَفالعَد َصَب ًةيع ، ُربُع ساَعقالَب واُببُح َأُيفَت -ٗ

 صِف والِن الخامسَة عاء في الساعِةرِبوِم اأَلُاسبوٍع ، في َي عَدة َبَرَوَندينُة الُمكُت َمَرَت -٘

 ٓصرًا َع   

 ُم اهلِل َسالنُت الُحسين ُرقّية ِب َةب وسّيَديَنَز َةسّيَدَمقام سوريا ، وُزرُت  ىرُت إلساَف -ٙ

 ٓفي العاِم الماضي َمايِهَلَع   

 ة َسّدَقبات الُمَتالَع زيارِةشاَء اهلل ، ِل ْنم ِإالعراق في الشَّهِر القاِد ىَر إلُاساِف ْندُّ َأَوَأ -ٚ

  ٓ اءكاظمّية وسامّر، ربالء َك،  فشَراأَل ِفَجفي الَن   

 لياًل ( عشَر َةالليل ) حادَيَر ِبَشَع ىإحد َةعَد ساَعَب وّيَبريِف الَنالَش ِمَرالَح ىذَهب إلالَت -ٛ

  ٓ (ةفتوَحَم تيَسَل) ةَقُمغَلم َربواَب الَحألنَّ َأ    

 )ع( ينَسالُح اإلمام ميالُد ىكرعبان ، ِذَشهِرَش ِمْن وُم الثالثواِفق َيميس ، الُمالَخ وُمَي -ٜ

 ٓميني )ره ( الُخحيل اإلمام َرنوّية ِلالَس ىُخرداد ، ذكر ر ِمْنَشَع رابع -ٓٔ

 
 

  ترجِمِ الجُمَلِ التبليه إلي العـربيّه : –التمرينُ الثّبني     
 0صثح اص فشٍدگاُ هْشآتاد پشٍاص مشد 30/8َّاپيوا دس ػاػت  -1    

 0تِ ػوشُ هـشف ؿذمتا ّوؼشم دسػال گزؿتِ  -2 

 0تِ تْشاى هي سٍممتاب ّفتِ آيٌذُ تشاي ؿشمت دس ًوايـگاُ تيي الوللي  -3 

 0سفتن ًواص خوؼِ ، تِ حشم اهام سضا ػليِ الؼالم صثح تشاي صياست ٍ ؿشمت دس 30/9ػاػت  -4 

 0اػت ػدلَ اهللُ تؼالي فشخُِ الـشيفپاًضدّن ؿؼثاى ػالشٍص ٍالدت اهام صهاى  -5 

 0اهشٍص صثح اصخاًِ خاسج ؿذم   45/7تشاي سفتي تِ تاًل ، ػاػت   -6 

 0تؼذ اصظْش ؿشٍع هي ؿَد 15/12مالػْاي دسع اص ػاػت  -7 

 0تؼذ اص ظْش اص متاتخاًِ خاسج ؿذم 3ػاػت  -8 

 0ػاػت تِ خاًِ سػيذم 5/2پغ اص  -9 

 0تِ تْشاى تاصگـتن  20/21سٍص اقاهت دس هنِ ، ديـة ػاػت  6پغ اص  -10 
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 : سبعه کُلّ : اُکتب الوقت تحت التمرين الثبلث   
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 تبسِعالذرسُ ال
 ىشفُمسَت ىإل ريُضقُل الَمَن

 
 

 ٓ! ساَعَدَك اهلل  ، يا أخيليكم َع الُمَس :مديرُ المافلـه

 ريُد ؟ضَّل ، ماذا ُتَفَت ، السالم ليكُمَع :موظف اإلستعالمات 

 اف ( ؟الطُّواريء ) اإلسع قسُم َنأْي وًا ،فَع : مديرُ المافلـه

 ٓواريءالطُُّم سَك ِقين ، أماَمملَيا ىإل همَّ إتَِّجول ، ُثط ىلروح َع : موظف اإلستعالمات

 ي !زياًل ، يا أخكرًا َجُش : مديرُ المافلـه

 ٓالمة ب ، َمَع الّسالواِج ىلَع َركالُش : موظف اإلستعالمات

................................................................. 

 واريء ؟ُهنا قسُم الطُّفوًا ، َهل يُكم ، َعَلالسالم َع : مديرُ المافلـه

 د ؟َفضَّل ماذا ُتريم ، َتَعم ، َناليكُم السَلَع : لسمُ الطُواريء 

 ُب ؟أيَن أذَه ٓ َشديد فًوا ، هذا الشَّخُص ِعنَدُه ُزكامَع : مديرُ المافلـه

 ؟ ، َأْو َجواُز الَسَفر ٌةخصّيَك ُهوّيٌة َشل ِعنَدَه : لسمُ الطُواريء

  ر .السَف وّية وجواُزُه ُهنَد، وِع رانيٌّاي مٌرَتُص ُمعخذا الشَّ، هم نَع : مديرُ المافلـه
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 ٓبال اإلستق ىب ، روح إلطيِّ : لسمُ الطُواريء

................................................................ 

 ٓام عبان ، وُمصاٌب ِبالزُّكذا الشَّخُص َتالٌم عليكم ، هَس : مديرُ المافلـه

 ٓبيب يادِة الطَِّع ىتَفضَّل ، روح إل : الطُواريء تمبالُإس

............................................................. 

 بيب !يكم  يا َحضرَة الطََّلالٌم َعَس : مديرُ المافلـه

 يه ؟ش فْس ، إيجِلِإ ضَّلَفَت الم ،يكُم السَلَع :ب يبط

 

 
 

 ّٓدمُط الْغُه َضعنَد اٌق شديُد وأيضًاوِره )ُسخنة (ى ُحّم ُهنَدخُص عهذا الشَّ : مديرُ المافلـه

   ُمهّديء راٌب َش َكَتبُت لُهيدلّية ، الصَّ ىَفة وروح إلَصطيِّب ، ُخذ هذه الَو : بيبط

  ٓاَء اهلل َسُيَحسَّن حاَلُه إن ش ُمنّوم ،بَرٌة وُحبوٌب ِإو         

 ٓيكمالٌم عل!  س بيبلّطا رَةُشكرًا يا حض : مديرُ المافلـه
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  مفــردات الدرس  :
 

 فـاسػي ػــشتي فـاسػي ػــشتي     

 آًذٍسنَپي إندوسكوب : درهاًگاُ ( :ج : اتوَصف )سَتُم 

 هطة  ، مليٌيل :ج : ات(ِعيادة ) تيوارستاى ( :ج : ات) ىشفسَتُم 

 ارتَپذ ، ضنستِ تٌذ ُمَجـبِّر : اطالعات إستعالمات : 

  آسهايص خَى م :حليُل الدََّت تخص اٍرصاًس الطُّواريء :سُم ِق 

 آسهايص پشضني  بي :حليل الّطَت تخص داخلي سُم الباطنّية :ِق 

 پزستار  :(ممّرضة :هؤًث ) رِّضُمَم تخص سَختگي سُم الُحروق :ِق 

   دارٍخاًِ : )ج: ات( ةيدلّيَص تخص تيَْضي سُم اإلنعاش :ِق 

  ًسخِ پشضل : )ج: ات( ةَفْصَو جزاحيتخص  سُم الجراحّية :ِق 

  آسهايطگاُ : )ج: ات(َتَبرْخُم تخص سايطگاُ والدة :سُم الِق 

 اتاق تشريقات َبر :رِق اإلُة َزرَفُغ تخص هغشٍاعصاب اب :سُم الُمّخ واألعصِق 

 اتاق هعايٌِ ص :ُة الَفْحرَفُغ راديَلَصي ة :سُم األشّعِق 

  اتاق پاًسواى ُة التَّضميد :رفُغ سي سي يَ زة :ّكة ُمَرِعناَي 

  اتاق اًتظار ُة اإلنتظار :رفُغ مونْاي پشضني ّيه :ّحنايُة الّصِع 

 دياليش  (: ةَزيَلم ) َدُل الدَّسَغ تين پشضني ريُق اإلسعافي :َف 

 ٍامسيٌاسيَى هايِ مَتي ،                         طعيم :َت آهثَالًس ّيارُة اإلسعاف :َس 

 يَىمارت ٍامسيٌاس َشهادُة التَّطعيم : جاًثاس ، هعلَل : ُمَعوَّق 

 مارت تْذاضتي  ة :حّيَشهادُة الّص تزاًنارد ة :اَلّمَح 

 تامتزي  كتريا :َب ٍيلچز   تحرك :رسي ُمُك 

 مل  وث :ُبرُغ هينزٍب ( :رائيمُجرثومة )ج: َج 

 آًتي تيَتيل ّا  ات :َيوّيَح  اًگل     ِسفالق :   

 سٌگ مليِ  :حصوة في الكلية                تستزي است                         : ُمَنوِّم  
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 « ـةاألدوي »       «ة  األمراُض العاّم »     

 فربسسي ػررشثي فربسسي ػررشثي
  

 مپسَل : بسولَك درد ، ًاراحتي :أوجاع( ج :َوَجْع ) 

  قزظ :بوب(ُح: ج)ب َح دردّاي هفصلي أوجاُع المفاصل : 

 آرام تخص ، هسني ّدي ء :ُمَه اسْال خًَي الدموّي : إسهاُل 

 ت آرام تخصضزت             راب ُمهّديء :َش استفزاغ تهوُّع  : ة ،وَعه 

 آهپَل برة :ِإة ، ُحقن حادثِ ديذُ ث :حاِد 

 النل ول :ُكح سخن ، جزاحت ( :ج : ُجروحُجرح ) 

 تخيِ ة :رَزُغ القاتات هاٍق المرضي : ساعات زيارُة 

  چسة سخن :( لضگِ ) ةَلصَق پَسيذگي دًذاى تسوُّس األسنان : 

  گاس استزيل ضذُ ة :َمقَّة ُمَعصَقَل يثَست اك :إمس 

 گاس استزيل (:ة طبّية )شاشصَقَل                       سزدرد داع :ُص 

 ضذ عفًَي عقيم :َت تة ة :، ُسخَن ىّمُح 

 آب هقطز م :قَّماُء الُمَع ِسزگيج ة :وَخُد 

 پٌثِ ن :ُقْط سزها خَردگي كام :ُز 

 پٌثِ تْذاضتي ُن الّطّبي :ْطُق سزفِ ة :ُسعال ، ُقّحة ، ُكّح 

 تاًذ ة :اَفّفَل خستگي ضذيذ اق :ِره 

 پواد :ماد (م ) َضَهْرَم هسوَهيت م :مَُّسَت 

 افسزدگي  ة:كآَب قلثي ايست ة :لبّيُة الَقلَطَج      

 سزم َمْصل : سنتِ هغشي ة :اغّيمُة الِدلَطَج 

 ساٍلَى سافلون : تيواري قٌذ ر :كَّالسُّ ُضَرَم 

 ًَار هغش خ :الُم سُمَر فطار خَى ُط الدَّم :ْغَض 

 ًَار قلة القلب : سَمَر خًَزيشي تيٌي ،خَى دهاغ                          ُرعاف: 

 خًَزيشي هغشي :ّخ زيف في الُمَن خًَزيشي ّدم :ال زيُفَن 

خَى هزدگي ه :دَمَك پيچ خَردُ وي :َتُمل 

  ًفخ هعذُ     دة :إنتفاخ في المع آپاًذيس :ة زائدُة الّدودّي 
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  ترجِـمِ الجُـمَلِ التبلـيه إلي الفبرسيّـه : –التمرينُ األوّل 

 ٓدِرٌد في الّصـديـٌم َشَلُص عنَدُه ُصداٌع وَأذا الّشخه -ٔ

ـَرالَم -ٕ  ّٓيِةسِم الباطنٌم فـي ِقوِّيُض ُمن

 ٓة َحالباِر َنوخـٌة في الرَّأِس ِمدي ُسعاٌل وُد! عن ضرَة الّطبيبيا َح -ٖ

 ِٓةليفي الُك وٌةَحْصُض السُّكَّر َوَرا َمهنَدِع ُةريَضهذه الَم -ٗ

 ؟ ىشفذا الُمسَتفي ه ىرضالَم واعيُد زيارُةَم اهَيم -٘

 

  لِ التبليه إلي العـربيّه :ترجِمِ الجُمَ –التمرينُ الثّبني     
 مداػت ؟اٍسطاًغ  تخؾتثخـيذ ،   -1

 آقاي دمتش ، حال تيواس ها چطَس اػت ؟ -2

 آقاي دمتش ، هي ػشفِ هي مٌن ٍ ػش دسد داسم . -3

 0داسد ٍ تة ايي تيواس فـاس خَى  -4

 ؟ تضسيقات مداػت اتاقتثخـيذ  -5

 

 يّه :أجب االسئله التبليه ببلعـرب –التمرين الثبلث 
 

 ف ؟توَصَن ُعنواُن الُمسْيريٌض ( َأعباٌن ) َمَت مريَنَن الُمعَتأحٌد ِم -ٔ
 

 اف ؟يارُة اإلسعريُد َسلماذا ُت -ٕ
 

 مس ) الباِرَحة ( ؟َأ ِةَلين َلِم ىُحّم ُهنَدخص ِعالَش َهل هذَا -ٖ
 

 لب ؟سمُ الَقُة َررَفأيَن ُغ -ٗ
 

 ف ؟ستوَصرِّك في الُمُكم ُكرسّي ُمَتَحنَدل ِعَه -٘

 


